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Samen werken aan leren en verbeteren

Volante en de instellingen die
hieraan
deelnemen,
willen
betekenis toevoegen aan het
leven van hun cliënten. Dit vraagt
om een nieuwe verbinding tussen
cliënt en professional. Meer dan
ooit gericht op het vergroten van
de waarde van de zorg vanuit het
perspectief van de cliënt.
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Bijlage I. Stuurgroep

1. Inleiding
Voor de activiteiten binnen Volante over het jaar 2021 hebben we
een overzicht gemaakt.
Zoals in het jaarplan is aangegeven, heeft de focus in 2021
gelegen op het continueren (van bestaande projectgroepen),
stimuleren (opstarten nieuwe groepen) en profileren
(communicatie over wat we doen). Tevens zullen de wat langer
lopende projectgroepen evalueren over proces en resultaten.
Ook 2021 stond grotendeels nog in het teken van de impact van
de coronacrisis. De covid maatregelen maakten dat de
samenwerking anders dan anders liep. Omdat we binnen Volante
al een aantal jaren samenwerken, konden we de overleggen vrij
gemakkelijk digitaal voorzetten zonder dat dit direct ten koste
ging van de samenwerkingsrelaties en -contacten. Inmiddels is
men wel weer toe aan elkaar daadwerkelijk ontmoeten.

Ondertussen is Volante in de afgelopen jaren uitgegroeid tot wat
het nu is: een lerend netwerk van cliënten(vertegenwoordigers)
en professionals die samen vormgeven aan het begrip ‘nieuwe
kwaliteit’. Volante is een stevig netwerk waarin niet alleen
rondom diagnosegroepen wordt samengewerkt maar ook op vele
andere gebieden. Door elkaar op te zoeken, mee te lopen, van
elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen verbeteren we met
elkaar de zorg.
Zoals hierboven al vermeld, zijn er naast de projectgroepen nog
vele andere gremia die elkaar opzoeken om kennis te delen.
Gemakshalve worden deze in de rapportage slechts kort
beschreven.

In de afgelopen jaren werd actieve deelname vanuit Lentis
gemist. Lentis heeft in de zomer 2020 het proces van deelname
geëvalueerd en besloten onderdeel te blijven van Volante.
Inmiddels is er contact gelegd met diverse functionarissen bij
Lentis en lijken in alle projectgroepen ook Lentis
vertegenwoordigers te gaan participeren.
Ondanks de hectiek van het afgelopen jaar zijn de professionals
en de patiëntvertegenwoordigers met groot enthousiasme samen
blijven werken aan waardegedreven zorg binnen Volante. Dit
verdient groot respect.
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2. Feiten en cijfers
Binnen de Volante instellingen werken inmiddels ruim 200
professionals en patiëntvertegenwoordigers in projectgroepen
aan betere uitkomsten voor onze patiënten.
De vraag die hierbij centraal staat is het fundament van
waardegedreven zorg: hoe houden we de zorg voor iedereen
beschikbaar en zorgen we ervoor dat behandeling echt waarde
toevoegt aan levens.

11.890
medewerkers
857 mln
omzet

12% volume GGZ

77.434
aantal cliënten

2

3. Betekenisvolle uitkomsten
in 2021

3.1 Angst & Depressie
De projectgroep Angst en Depressie bespreekt betekenisvolle
uitkomsten en aan de hand van deze uitkomsten vindt vervolgens
inhoudelijke discussie, nadere analyse en verdieping op
onderwerpen plaats.
Een aparte groep data-analisten voert regelmatig de data-analyse
van de indicatoren* uit en scherpt deze waar nodig aan. Zij
bespreken afwijkingen in de uitkomsten en aanscherpingen van
definities.
In 2021 is de projectgroep Angst en Depressie verder gegaan met
het delen en vergelijken van een aantal belangrijke proces- en
uitkomstindicatoren. Doel daarvan is van elkaar te leren, waarbij
de resultaten op de indicatoren een startpunt zijn voor de
dialoog. Ook kunnen deze resultaten worden gebruikt om
aanpassingen of innovaties in het behandelbeleid te evalueren.

Waardegedreven zorg

De projectgroep bestaat uit tien leden: twee vanuit de Dimence
Groep, een vanuit GGzE, drie vanuit GGZ Noord-Holland-Noord,
een vertegenwoordiger van de landelijke Depressie Vereniging en
een patiëntvertegenwoordiger op eigen titel. Vanuit Lentis zijn er
onlangs ook twee medewerkers aangesloten.
De data analyse werkgroep bestaat uit 5 leden.
Een korte impressie van de projectgroep Angst en Depressie is te
vinden op https://www.youtube.com/watch?v=uZ6nWPOKpxE
In dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen een paar van de
belangrijke resultaten te delen. Het gaat om procesindicatoren,
cliëntkenmerken en behandelresultaten, berekend over de
periode 2018 tot en met 2020.

Zo is het in 2021 gegaan over de verschillen en overeenkomsten
in behandelaanbod in de Volante instellingen (o.a.: wat is het
behandelaanbod, wat mis je vanuit de multidisciplinaire
richtlijnen, wat doe je bij recidiverende klachten), maar ook
onderwerpen als transdiagnostisch behandelen versus
aandachtspecifiek behandelen, samen beslissen en nut en
noodzaak van psychodiagnostiek. De projectgroep heeft op de
Volantedag in oktober een workshop gehouden waarbij de
uitkomsten zijn gedeeld en besproken.

*zie volgende pagina
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3.1 Angst & Depressie

Waardegedreven zorg

Procesindicatoren: behandeltijd, behandelduur, cliëntwaardering

In Grafiek 1 staat de mediaan van de behandeltijd van de vier
instellingen over de jaren 2018 tot 2020. Bij behandeltijd gaat het
om de directe en de indirecte tijd, bij elkaar opgeteld, uitgedrukt
in minuten. Vanwege de scheve verdeling is gekozen voor de
mediaan.
De grafiek laat zien dat de behandeltijd toeneemt tussen 2018 en
2020. De grootste toename is te zien bij Lentis: daar verdubbelt
de hoeveelheid bestede tijd van minder dan 1500 minuten naar
bijna 3000 minuten. Bij Dimence is tussen 2018 en 2019 ook
sprake van een lichte toename, maar tussen 2019 en 2020
stabiliseert de geïnvesteerde tijd. Ten opzichte van de andere
instellingen heeft Dimence de hoogste behandeltijd. Door de
toename bij de ander instellingen zijn die verschillen in 2020 niet
meer zo groot als in 2018.

Grafiek 1: Hoeveelheid behandeling (mediaan)
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3.1 Angst & Depressie

Waardegedreven zorg

In grafiek 2 staat de behandelduur weergegeven. Het gaat om het
aantal dagen tussen het eerste (intake) contact met de cliënt en
het laatste behandelcontact. Ook hier gaat het weer om de
mediaan. Belangrijk is het te vermelden dat de behandelduur
inclusief de wachttijden is; het is niet goed mogelijk om de
wachttijd tussen intake en start behandeling hieruit te filteren,
omdat er nogal eens overbruggings-gesprekken worden geboden
aan cliënten en instellingen daarin ook variëren.
Bij twee van de vier instellingen (GGZ Noord-Holland-Noord en
Lentis) zien we een stijging in de behandelduur, waarbij vooral die
van Lentis opvalt: van ruim 300 dagen naar ruim 450. Bij GGzE en
Dimence is meer sprake van stabiliteit. In 2020 is te zien dat
Lentis de langste behandelduur heeft en Dimence de kortste. In
grafiek 1 zagen we dat de behandeltijd bij Dimence het hoogst is
en dit betekent dat de behandelintensiteit (hoeveelheid tijd/duur)
bij die instelling het hoogst is. Bij Lentis is die het laagst, GGZ
Noord-Holland-Noord en GGzE zitten daar tussenin.

Grafiek 2: behandelduur in dagen
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3.1 Angst & Depressie

Waardegedreven zorg

De waardering voor cliënten wordt vastgesteld met de Consumer
Quality-index (CQi). Dit instrument is samengesteld door AKWAggz en bestaat uit een aantal vragen over de behandeling die
cliënten hebben gekregen. In die zin zijn de verschillende
onderdelen van de CQi ook te beschouwen als procesindicatoren.
We hebben ervoor gekozen om in dit rapport alleen de
rapportcijfers van de verschillende instelling weer te geven
(Grafiek 3). In Grafiek 3 staan geen gegevens van GGzE, omdat die
instelling van andere vragenlijsten gebruik maakt, die worden
samengesteld met de methodiek van de PPP (Positive Perception
Program). De groep waarover wel CQi gegevens zijn is te klein om
weer te geven. Overigens is de response op de CQi ook bij GGZ
Noord-Holland-Noord aan de lage kant, waardoor die cijfers nog
niet een voldoende beeld geven.
De grafiek laat zien dat de rapportcijfers schommelen rond de 8,
en dat is een mooi cijfer. De cijfers fluctueren enigszins in GGZ
Noord-Holland-Noord en Lentis en zijn stabiel in Dimence.

Grafiek 3: gemiddeld rapportcijfer op de CQi
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3.1 Angst & Depressie
Cliëntkenmerken

Om behandelresultaten te kunnen interpreteren is het nodig om
inzicht te hebben in cliëntkenmerken. Daarover beschikken we
nog maar in beperkte mate. Belangrijk is te noemen dat het in
deze rapportage gaat om cliënten met angststoornissen,
depressieve stoornissen of posttraumatische stressstoornissen als
hoofddiagnose.

Waardegedreven zorg

De grafiek laat zien dat de gemiddelde scores wat stijgen bij
Lentis en stabiel zijn in GGZ Noord-Holland-Noord en Dimence,
waarbij GGZ Noord-Holland-Noord de hoogst gemiddelden heeft
en dit duidt op meer klachten, en dus ernstiger problematiek bij
de start van de behandeling .

Een belangrijke voorspeller voor behandelresultaten, is de
ernstscore bij de start van de behandeling: bij hogere scores is er
weliswaar meer ruimte voor verbetering, maar er zijn ook
aanwijzingen dat hogere scores bij de start van de behandeling
samengaan met minder positieve behandeluitkomsten (zie bijv.
proefschrift Kim de Jong). T-scores zijn gestandaardiseerde scores
met een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10, en
ze zijn gebaseerd op data van cliënten populaties.
Met T-scores is het mogelijk om de scores van verschillende
vragenlijsten naast elkaar te zetten. In grafiek 4 staan de T-scores
van drie van de vier instellingen. Bij Dimence zijn ze gebaseerd op
de BSI (Brief Symptom Inventory) en bij Lentis en GGZNHN op de
symptoomschaal van de Outcome Questionnaire-45 (OQ45). De
aantallen van GGZ-E zijn te laag om mee te nemen, maar ook bij
GGZ Noord-Holland-Noord is de response aan de lage kant,
waardoor data wellicht niet representatief zijn.
Grafiek 4: T-scores bij start behandeling
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3.1 Angst & Depressie
Behandeluitkomsten: mate van herstel

Zoals eerder aangegeven worden de behandelresultaten in
Dimence vastgesteld met de BSI, en die in GGZ Noord-HollandNoord en Lentis met de OQ45. Deze vragenlijsten worden
ingevuld aan het begin en aan het einde van de behandeling. Met
de BSI is het mogelijk om het Symptomatische Herstel vast te
stellen op basis van de totaalscore. Met de OQ45 wordt ook het
Symptomatisch Herstel vastgesteld met de subschaal
Symptomatische Distress (SD), en daarnaast aspecten van het
sociaal maatschappelijk herstel met de subschalen:
Interpersoonlijk Relaties en Sociale Rol.
In grafiek 5 staan de percentages weergegeven van het aantal
cliënten dat is verbeterd of hersteld aan het einde van de
behandeling, ten opzichte van het begin. Die van GGzE ontbreken
vanwege te kleine aantallen. De mate van symptomatisch herstel
is het laagst bij Lentis, die van GGZ Noord-Holland-Noord en
Dimence zijn meer vergelijkbaar, al zien we in de loop van de
jaren wel wat fluctuaties: in 2018 is bij Dimence meer herstel en
in 2019 en 2020 bij GGZHN. Het is niet helemaal duidelijk wat de
relatief lage percentages verbetering/herstel van Lentis kan
verklaren. In ieder geval is het van belang na te gaan of de
berekening in Lentis vergelijkbaar is met die van de andere
instellingen. Ook is het mogelijk dat de lagere beginscores bij
Lentis (zie grafiek 4) deels een verklaring kunnen zijn; immers: als
cliënten met lage scores in behandeling komen, is er weinig
ruimte voor verbetering.
Inmiddels is er voldoende vertrouwen in de waarde van de

Waardegedreven zorg

resultaten op de indicatoren. De vervolgstap is deze resultaten
breder te delen en bespreken in de Volante-instellingen.
Daarnaast gaan we de resultaten op de indicatoren gebruiken om
de invloed van verbeteringen in de zorg op deze indicatoren vast
te stellen.

2020

Grafiek 5: mate van symptomatische verbetering/ herstel
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3.2 Acute psychiatrie

Waardegedreven zorg

Er heeft begin 2021 een evaluatie plaatsgevonden van de
projectgroep. Men ervaart de samenwerking binnen de
projectgroep en binnen Volante als geheel als plezierig en
vruchtbaar. De structuur staat stevig, we proberen een balans te
vinden in de ervaringen van cliënten en medewerkers en kijken of
daar verbeteringen in kunnen worden doorgevoerd.

1. Clientfeedback
Er is gezamenlijk een korte vragenlijst (de PPP: Positive
Perception Program) voor cliëntfeedback ontwikkeld en in 2020 is
gestart met het gebruik van deze vragenlijst in de HIC’s. Het doel
is door korte termijn feedback van cliënten het dagelijks leren van
teams te versterken.

De projectgroep functioneert als een soort ‘spinnenweb’. Bij de
instellingen zijn er veel meer mensen betrokken bij het thema
Acute psychiatrie dan dat er in de projectgroep zitten. Al die lijnen
hebben verbinding met elkaar. Door een structuur en vast overleg
aan te houden, wordt de focus goed gehouden op Volante, anders
zou dit verwateren in de waan van de dag.

De PPP bestaat uit een aantal open en gesloten vragen die
cliënten op een I-pad kunnen invullen wanneer zij de HIC
verlaten.

Na een wat zoekende start in 2018 is ervoor gekozen om eerste
met de HIC’s aan de slag te gaan en staat er voor Acute
psychiatrie een formule waar we een paar jaar mee vooruit
kunnen: de combinatie op de drie domeinen (1) cliëntfeedback,
(2) HIC-werkbezoeken en (3) indicatoren. Uitbreiding van deze
formule naar de IHT staat op de agenda.

In 2021 lag de focus op het vergroten van de respons cijfers. Uit
de responscijfers blijkt dat de respons geleidelijk aan groeit bij de
instellingen (cijfers exclusief Lentis).

De projectgroep bestaat uit negen leden: twee vanuit Dimence,
twee vanuit GGzE, drie vanuit GGZ Noord-Holland-Noord en twee
vanuit Lentis. De projectgroep wordt ondersteund door data
analisten. Naast de projectgroep is er een zgn PPP* groep: zij
analyseren de data van de PPP. Deze groep bestaat uit vier leden.
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3.2 Acute psychiatrie

Waardegedreven zorg

De volgende HIC’s maken nu gebruik van de vragenlijst: GGzE HIC
Michelangelolaan, GGzE HIC Grote Beekstraat, GGZNHN HIC Kop
van Noord Holland, GGZNHN HIC Noord-Kennemerland, GGZNHN
HIC West Friesland, Dimence HIC Almelo, Dimence HIC Zwolle. In
totaal waren er in 2021 426 respondenten.
De vragen gaan onder meer over de volgende onderwerpen:
veiligheid; betrekken naasten; lezen rapportage; meebeslissen;
doel opname en een algemeen oordeel over het verblijf. Door
middel van open vragen kunnen de patiënten hun antwoorden
toelichten en suggesties doen.
Voor patiënten die geen Nederlands spreken is de vragenlijst
inmiddels in verschillende talen ontwikkeld.
De teams gebruiken de feedback om te werken aan
verbeteringen. De teams delen de uitkomsten ook onderling. Het
is voor het eerst dat er landelijk dergelijke data inzichtelijk wordt
gemaakt van drie instellingen.
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Waardegedreven zorg

2. HIC werkbezoeken
Een andere lijn om van elkaar te leren binnen Acute psychiatrie is
het doen van werkbezoeken bij elkaar op de HIC. In verband met
de covid maatregelen hebben deze werkbezoeken in 2021 online
plaatsgevonden.
Elke vier tot zes weken vond een werkbezoek plaats bij een van
de HIC’s van een van de Volante instellingen. De ontvangende HIC
bepaalde het thema en de verdiepingsvragen. Voorbeelden van
thema’s zijn: veiligheid, zingeving, ervaringsdeskundigheid en het
betrekken van ambulant.
In onderstaand overzicht staat weergegeven welke HIC’s een
online werkbezoek hebben georganiseerd en met welk thema.

In 2022 is de cyclus van online werkbezoeken afgemaakt en
hebben de volgende werkbezoeken nog plaatsgevonden:
• 20 januari. GGZNHN, HIC Hoorn. Thema: parels en uitdagingen
van de HIC.
(1) De wijze waarop de kliniek de zorgafstemmingsgesprekken
organiseert.
(2) De samenwerking met de ambulante teams.
(3) De personele uitdagingen in relatie tot de toegenomen
ervaren zorgzwaarte
• 17 februari, Dimence Groep, HIC Almelo. Thema’s:
(1) voorbereiding op algeheel rookverbod,
(2) verminderen eenzame insluitingen en
(3) teambuilding.

Datum

Organisatie

HIC

Thema

Aantal deelnemers

18 maart

GGZNHN

Kliniek NK

Rondleiding kliniek, opnameproces van
begin tot eind

36

15 april
‘21

Dimence

Zwolle

Rondleiding kliniek

15

20 mei ‘21

GGzE

5 HIC monitoring items

12

17 juni ‘21

GGZNHN

Kop van Noord
Holland

Samenwerking met ambulante
behandelaren.
Zorgafstemmingsgesprekken

16

16 sept ‘21

Dimence

Deventer

Zingeving op de HIC

14

16 dec ‘21

GGzE

Stoptober: terugdringen van dwang en
drang

8
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3. Indicatoren
De projectgroep deelt kwartaalcijfers over onder meer de
gemiddelde opnameduur en het aantal separaties. In juli staan
de cijfers van het tweede kwartaal van 2021 op de agenda. Om
meer zicht te krijgen op de cijfers is ook in beeld gebracht hoe de
context rondom de HIC’s er in de instellingen uitziet zoals het
aantal bedden LGGZ, WLZ en beveiligde zorg.

De cijfers helpen de HIC’s met elkaar te vergelijken, het gesprek
daarover met elkaar te voeren en best-practises met elkaar te
delen.
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Plannen 2022
In 2022 zullen naast de HIC ook de IHT en crisisdiensten worden
opgepakt binnen Volante. De werkbezoeken worden, wanneer de
omstandigheden dat toelaten, weer op locatie georganiseerd.
Ook wordt de PPP verder uitgerold, niet alle HIC’s nemen de PPP
al af. Het streven is dat Lentis in de tweede helft van 2022
actiever deel gaat nemen; dat zij data aanleveren en de PPP gaat
afnemen op de HIC’s.
De huidige data van de drie instellingen (GGZNHN, Dimence en
GGzE) worden verder uitgediept, met name het thema Dwang en
drang zal verder worden verkent, in eerste instantie toegespitst
op ‘terugdringen insluiten’.
Tot slot verkent de projectgroep of er een PPP ontwikkeld kan
worden voor medewerkers: een soort kort cyclisch MTO in het
kader van binden en boeien.
Een korte impressie van de projectgroep Acute Psychiatrie staat
op https://www.youtube.com/watch?v=95jptMePllo
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3.3 Autismespectrumstoornissen
Omdat juist mensen met autisme - gezien hun unieke
taalverwerking - hun eigen betekenisverlening geven aan het
begrip 'betekenisvolle uitkomsten', heeft deze werkgroep een wat
langere aanlooptijd nodig. Er zijn al verschillende zaken met
elkaar gedeeld rondom het behandelaanbod en gezamenlijke
vraagstukken, maar er is nog niet een methode gevonden om
structureel uitkomsten in kaart te brengen.
Men wilde op basis van spiegelgesprekken op de Volantedag in
Eindhoven een vragenlijst ontwikkelen, maar de Volantedag werd
omgezet naar een online dag. Dit maakte het organiseren van
spiegelgesprekken wat lastig. Dit is verzet naar 2022.

Waardegedreven zorg

De projectgroep bestaat uit 12 leden: twee vanuit GGzE, drie
vanuit Lentis, drie vanuit de Dimence Groep en een vanuit
GGZNHN. Daarnaast is er patiëntvertegenwoordiging vanuit de
Personen uit het Autisme Spectrum (PAS), Nederlandse
Vereniging voor Autisme (NVA) en een lid op eigen titel.
Op https://www.youtube.com/watch?v=yBMXsvGVM54 staat
een korte impressie van de projectgroep Autisme

Momenteel is de groep bezig met het verder uitwerken van een
onderzoeksvoorstel voor de spiegelgesprekken dat wordt
ingediend bij de ethische commissie (omdat het een multi centre
onderzoek betreft). De spiegelgesprekken worden eerst
afzonderlijk in de vier instellingen gehouden, daarna vindt na
vergelijking mogelijk nog een centraal gesprek plaats. De vragen
die in de spiegelgesprekken worden gesteld, zijn bij iedere
instelling hetzelfde. Wanneer er vervolgens voldoende informatie
verzameld is, kan een formelere structuur met focusgroepen
worden gevormd.
Daarnaast wordt er elk overleg een onderwerp verder uitgediept:
diagnostiek
bij
de
verschillende
instellingen,
het
zelfredzaamheidsprofiel GGZNHN, dubbele diagnose, capability
approach en neurodiversiteitsparadigma. Op 24 maart 2021 zijn
voor het eerst een psychiater en orthopedagoog aangesloten
vanuit Lentis.
15

3.4 Leefstijl

Waardegedreven zorg

De projectgroep Leefstijl is gestart na een succesvol Volante
webinar over Preventie en Leefstijl op 9 april jl. In deze
projectgroep zitten enthousiaste vertegenwoordigers vanuit de
vier Volante instellingen die graag met elkaar aan de slag willen.
Er is begin juni een eerste overleg geweest waarin men vooral
kennis heeft gemaakt met elkaar en met de verschillende leefstijlinitiatieven binnen de organisaties. Dit jaar heeft men vooral
gebruikt om uit te wisselen op relevante thema’s en van elkaar te
leren rondom bepaalde onderwerpen. Zo is Green Mental Health
gepresenteerd door GGzE en is Leefstijl en de leefstijlcoach nader
toegelicht door Lentis.
De projectgroep bestaat uit zeven leden. Mogelijk wordt dit nog
uitgebreid. De huidige samenstelling is: een vanuit Lentis, drie
vanuit GGZNHN, een vanuit GGzE en twee vanuit de Dimence
Groep.
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3.5 Duurzaamheid
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De routekaart is in 2021 verder opgepakt om te kijken waar men
samen kan opgaan om dubbel werk bij het opstellen van de eigen
routekaart te voorkomen. Er wordt bekeken of het omzetten van
het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) naar een duurzaam MJOP
ook effectief is bij het inzichtelijk maken van welke routes er
moeten worden aangehouden om de doelstellingen te behalen.
We gaan gezamenlijk aan de slag met mobiliteit. De elektrische
fietsen zijn ingezet en worden goed gebruikt door de medewerkers.
Een volgend onderzoek gaat over zakelijk vervoer met elektrische
(deel)auto’s.
Verder heeft corona gezorgd voor nieuwe inzichten en gaat de
projectgroep de kansen en doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid
hierin
aanpakken;
thuiswerken,
minder
vervoersbewegingen, aantal benodigde werkplekken nodig, enz.
Op 30 juni is het Webinar ‘Hoe groen ben jij’ georganiseerd en heeft
de de projectgroep Duurzaamheid zich hierin gepresenteerd met
diverse onderwerpen.
De routekaarten zijn ingevuld en er is inzichtelijk te maken hoe we
werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn op allerlei
locaties aanpassingen gedaan bij natuurlijke vervangingsmomenten
in het verwarmingssysteem, er zijn zonnepanelen en ledlampen
geplaatst en er zijn nieuwbouwlocaties energieneutraal ontworpen.
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3.5 Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid heeft zich het afgelopen jaar
gefocust op de volgende onderwerpen:
1. Afval – benchmark en afvalpreventie
Onderling hebben de instellingen de afval cijfers met
elkaar vergeleken waaruit analyses zijn gemaakt om
inzichten te geven waar we van elkaar verschillen. Dit
heeft geresulteerd in de wens om een kennissessie
afvalpreventie te organiseren die gepland staat voor
voorjaar 2022. Doel van de kennissessie is een verkenning
te doen van mogelijkheden om ons afval te reduceren en
daar acties op uit te zetten om dit gezamenlijk te gaan
realiseren.

Waardegedreven zorg
De komende tijd gaan de ggz-instellingen om tafel om
gezamenlijke projecten uit te werken die de mentale
gezondheid bevorderen middels de natuur.
De Projectgroep
De projectgroep bestaat uit acht leden: drie vanuit GGZNHN,
twee vanuit Lentis, een vanuit de Dimence Groep en twee
vanuit GGzE.
Een korte impressie van de projectgroep Duurzaamheid staat
op https://www.youtube.com/watch?v=lPIWZDCElLw

2. Elektrisch vervoer
Het inzetten van elektrische auto’s voor zakelijke
dienstreizen is iets wat in onderzoek is. Er zijn al pilots
gedaan door o.a. GGZe. Dit zou enorm bijdragen aan de
reductie van CO2 uitstoot.
3. Green Mental Health
Maar het blijft niet bij ‘technische verplichtingen’ om de
ggz te verduurzamen. Uit onderzoek is gebleken dat de
natuur een belangrijke rol heeft op de mentale
gezondheid en op preventie.
Tijdens de Volante-dag in oktober is een rondleiding
geweest over het landgoed van GGZ NHN waar Green
mental health aan bod kwam.
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3.6 Overig
Naast de bovenstaande projectgroepen die structureel bijeen komen,
vinden er diverse overleggen tussen de Volante instellingen plaats al
naar gelang de behoefte. Zo is er regelmatig overleg tussen collega’s
betreffende het Zorgprestatiemodel, kwaliteit, HR zaken en verkenning
van mogelijk relevante subsidies voor Volante.
Ook zoeken de cliëntraden, de medezeggenschapsraden en de
ondernemingsraden elkaar op indien nodig.
Tijdens de Volante dag in oktober zijn de Raden van Toezicht
bijeengekomen en hebben zij een workshop ‘toezicht houden in
netwerksamenwerkingen’ gevolgd.
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Communicatie en
activiteiten

4.1 Volante dag 28 oktober 2021
Op 28 oktober 2021 vond de Volantedag plaats in Heiloo bij GGZ
Noord-Holland-Noord. Deelnemers konden deze online of live
bijwonen. Er waren 102 bezoekers fysiek en 42 bezoekers online
aanwezig. Het thema van deze Volante dag was: de kwaliteit van
netwerken.
Na opening door dagvoorzitter Jos Brinkmann, presenteerde
Albert Blom, psychiater-directeur GGZ NHN en lid van de Volante
projectgroep Acute psychiatrie, wat Volante tot nog toe heeft
opgeleverd voor acute psychiatrie.
De volgende spreker, Roxanne Vernimmen, lid raad van bestuur
OLVG, vertelde over de geleerde lessen binnen Santeon, een
samenwerking tussen zeven topklinische ziekenhuizen. De
ziekenhuizen werken met verbetercycli voor verschillende
behandelingen. De tip vanuit de Santeon samenwerking was:
focus! Wanneer je gaat samenwerken, dan wil je dat uit
enthousiasme op heel veel terreinen doen. Het is belangrijk om
dan juist een aantal onderwerpen op te pakken en niet alles
tegelijk.
Wilfrid Opheij van Common Eye was de laatste plenaire spreker
van deze Volante dag. “Samenwerken vergt moed omdat je een
deel van je autonomie moet opgeven en ervan uit moet gaan dat
datgene wat je opgeeft van waarde is voor jezelf én je
samenwerkingspartners”, aldus Wilfred. Het helpt als je een
gezamenlijke ambitie hebt en oog hebt voor elkaars belangen. De
sprekers gaven allen goede feedback en tips waar de Volante
partners mee verder kunnen. In de middag waren diverse
workshops die live en online te volgen waren.
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4.1 Volante dag 28 oktober 2021
Als rapportcijfer kreeg de Volante dag een dikke 8. Over het
algemeen stijgt het aantal deelnemers nog per Volante dag. In
oktober 2020 was de Volante dag volledig online georganiseerd.

Bekijk hier de impressie van de Volante dag van 28 oktober 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=mWjALTbI_XE
Het plenaire programma terugkijken kan hier: https://ggznhn.webinargeek.com/volantedag-28-oktober-2021terugkijken/join/k1bimsjy
De presentaties van zowel het plenaire programma als de
workshops zijn te vinden op:
https://www.volante.nl/2021/10/29/volante-dag-28-okt-2021-dekwaliteit-van-netwerken/
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4. 2 Communicatie uitingen
Voor de communicatie van Volante is er een werkgroep
Communicatie met vertegenwoordiging vanuit de vier instellingen
(zie bijlage I voor overzicht). De leden van de werkgroep dragen
zorg voor de interne en externe communicatie over Volante. De
werkgroep vergadert eens per maand en houdt op reguliere basis
contact via e-mail en app.
In de eerste helft van 2021 zijn diverse activiteiten op
communicatie vlak ondernomen. Er is een factsheet opgesteld
over Volante (https://www.volante.nl/wpcontent/uploads/2021/02/Factsheet-Volante-feb-2021.pdf). Ook
heeft een interview met Joep Verbugt (voorzitter) en Cassandra
Koning (kwartiermaker) gestaan over Volante in Zorg& Sociaal
web (http://magazines.sociaalweb.nl/value-based-healthcare-inhet-sociaal-domein). Daarnaast is een interview gegeven door
Joep Verbugt in Zorgvisie (https://www.zorgvisie.nl/preventiekan-niet-zonder-mentale-gezondheid/)
De website wordt continu bijgehouden en in Q3 is een start
gemaakt met revisie die in 2022 verder zal worden opgepakt.
Daarnaast hebben we een voortgangsreportage Q1 en een
halfjaarverslag gepubliceerd.
Verder zijn er drie webinars georganiseerd in 2021:
• Leefstijl (9 april)
• Hoe groen ben jij? (30 juni)
• Zinnige interventies zijn eindige interventies (8 oktober)
Het vierde webinar is verplaatst naar Q1 2022 en gaat over
mentale gezondheid in de eigen organisatie.
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Het resultaat van Volante is dat we samen aan het leren en verbeteren zijn en
zo vormgeven aan het begrip ‘nieuwe kwaliteit’. Het resultaat gaat niet om de
cijfers van betekenisvolle uitkomsten. Het proces dat we als Volante
instellingen met elkaar doorlopen, komt tot stand in de interac>e tussen
professionals en cliënten en is eigenlijk op zichzelf al het resultaat; door
elkaar op te zoeken, mee te lopen, van elkaar te leren, ervaringen uit te
wisselen, verbeteren we met elkaar de zorg.

www.volante.nl
Heb je vragen over Volante? Neem
contact op met Cassandra Koning
(kwartiermaker)
Email: info@volante.nl
Tel 06-4361 3280

Bijlage I Stuurgroep
Communicatie
Stuurgroep
Naam
Joep Verbugt

Raad van Bestuur GGzE, voorzitter Volante

Marco Verheul

Raad van Bestuur Dimence Groep

Arien Storm

Raad van Bestuur Lentis

Jos Brinkmann

Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland-Noord

De stuurgroep en de projectgroepen worden ondersteund
door Cassandra Koning, kwartiermaker Volante

